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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Chi hội Bảo tồn dân ca  

các dân tộc huyện Trùng Khánh năm 2023  

 

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh, Chi hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc huyện Trùng Khánh xây dựng 

Kế hoạch hoạt động với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Chi hội, phân Chi hội các xã, thị 

trấn, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa, tạo điều 

kiện thuận lợi để Chi hội tiếp tục triển khai thực hiện công việc giữ gìn và phát 

triển các làn điệu dân ca dân tộc trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động 

viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của huyện năm 2023. 

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống 

văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Trùng Khánh, 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, sưu tầm và đặt lời mới cho các 

làn điệu dân ca, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động của Chi hội, Phân Chi hội phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm đúng với các quy định 

hiện hành, nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục và phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, tính chất của từng sự kiện; đồng thời thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định của trung ương của tỉnh và của huyện trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

II. NỘI DUNG 

1. Phấn đấu đạt mục tiêu đề ra theo Chương trình hành động số 51-

CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Hội 
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nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước.  

2. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, sưu tầm và khai thác phát huy giá trị dân 

ca các dân tộc, phối hợp tham gia ít nhất 08 chương trình dân ca phục vụ nhiệm 

vụ chính trị của địa phương. Động viên khích lệ hội viên chủ động tích cực tham 

gia vào các chương trình văn nghệ địa phương, giao lưu văn hóa, quảng bá dân 

ca.  

3. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện, các Đồn Biên 

phòng, các Trường học đưa văn hóa thông tin về cơ sở  phục vụ nhiệm vụ chính 

trị của địa phương.  

 4. Tăng cường truyền dạy dân ca, phối hợp mở các lớp truyền dạy dân ca 

ngắn ngày trong hội viên và trong nhân dân, quảng bá giao lưu dân ca. Các xã có 

điểm du lịch xây dựng chương trình dân ca phục vụ du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng và các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn.   

 5. Chú trọng công tác quảng bá, mở rộng giao lưu dân ca giữa các Chi 

hội, phân Chi hội bảo tồn dân ca; hưởng ứng nhiệt tình giao lưu dân ca giữa các 

xã, thị trấn khi có điều kiện.  

6. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt từ cấp phân Chi hội trở lên; Thực hiện xã 

hội hóa các hoạt động nhằm giảm bớt khó khăn về kinh phí hoạt động.  

7. Các phân Chi hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo xây dựng tổ 

chức hội; đôn đốc và vận động phát triển hội viên, sưu tầm, đặt lời mới cho các 

làn điệu dân ca, tổ chức thành lập tổ biểu diễn phục vụ các ngày Lễ, tết cổ 

truyền dân tộc của địa phương; góp phần tạo nên không khí vui tươi, tiết kiệm, 

động viên nhân dân hăng hái thi đua tăng gia lao động sản xuất. 

8. Tổ chức Đại hội Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Trùng 

Khánh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2027. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác quán triệt, triển khai, phổ biến các quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của trung 

ương, của tỉnh, huyện về công tác văn hóa - văn nghệ. Tập trung, tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao nhận thức cho các hội viên về những quan điểm, chủ trương, 

đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sưu tầm, sáng tác, đặt lời mới 

cho các làn điệu dân ca ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, người tốt việc tốt, 

phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái; từng bước tạo dựng niềm tin của nhân 

dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng. 

2. Hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các lễ kỷ 

niệm, ngày lễ lớn trong năm 2023 
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Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các phân Chi hội chủ động xây dựng 

kế hoạch tổ chức, giao lưu các chương trình văn hóa, văn nghệ phong phú, lành 

mạnh, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của các 

tầng lớp nhân dân và khách du lịch tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm 

sinh hoạt cộng đồng gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của huyện trọng 

tâm là: 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng 

(01/4/1930- 01/4/2023); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975- 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; 133 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 112 năm Ngày Bác 

Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023); 62 năm thảm họa chất 

độc da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023); 78 năm Ngày cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)... và các ngày kỷ niệm, 

hoạt động văn hóa khác của địa phương... 

3. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

- Tổ chức, tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách 

đến tham quan, du lịch lại các điểm, khu du lịch, các lễ hội trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình dân ca của 

huyện; sưu tầm thu thanh các làn điệu dân ca phát trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Tổ chức các chương trình giao lưu giữa các Chi hội, phân Chi hội dân ca 

các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

4. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, tiếp tục tham gia các hoạt động, các ngày lễ 

lớn của quê hương, đất nước, địa phương, các ngành, đưa các làn điệu dân ca 

các dân tộc của huyện đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, 

góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 51-CTr/TU  ngày 07 

tháng 10 năm 2014 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về Chương trình hành động  thực 

hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Hội nghị lần thứ chín 

Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn  hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc năm 

2023. 

- Tổ chức Đại hội phân chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Trùng 

Khánh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2027. 
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- Phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đưa các làn điệu dân ca tham 

gia các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất 

nước, địa phương. 

2. Phân Chi hội Bảo tồn dân ca các xã, thị trấn 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hội viên Phân chi hội; Thực hiện tốt công tác 

xã hội hóa trong hoạt động sưu tầm, bảo tồn, gìn giữ các làn điệu dân ca các dân 

tộc tại địa phương. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Phân chi hội. 

- Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ phải đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các cấp: Tạo mọi 

điều kiện thuận lợi để công tác sưu tầm, giữ gìn, truyền dạy và phát huy các làn 

điệu dân ca các dân tộc trên địa bàn huyện hoạt động đạt hiệu quả, tạo môi 

trường văn hóa lành mạnh trong sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

4. Công tác thông tin, báo cáo 

Các phân Chi hội dân ca tổ chức tổng kết công tác vào dịp cuối năm, đề ra 

phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, với hình thức ngắn gọn, hiệu quả, 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Báo cáo kết quả về Chi hội Bảo 

tồn dân ca các dân tộc huyện Trùng Khánh (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Hội Bảo tồn dân 

ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc huyện 

Trùng Khánh năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Hội BTDC tỉnh Cao Bằng; 

- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội viên Chi hội; 

- Phân chi hội BTDC các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HBTDC. 
  

CHI HỘI TRƯỞNG                    

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Chu Thị Vinh 
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